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hurá na
prázdniny
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V letošním roce poprvé
připravila Školská a kulturní
komise ve spolupráci s MŠ a SDH
Medlov zábavné odpoledne pro
děti ku příleţitosti konce školního
roku a začátku prázdnin.
V sobotu 3. 7. 2010 odpoledne se v okolí sokolovny a školy
sešla spousta dětí, aby si
zasoutěţily nebo zajezdily v malé
formuli na slalomové dráze,
kterou přivezl BESIP Zlín. Velký
zájem sklidila i ukázka vozidel,
techniky a motocyklů Policie ČR.
Za přípravu těchto ukázek patří
velký dík Ing. Barboře Balášové.
Co ale přitahovalo nejvíce, bylo
Agility. Ukázky výcviku a dovedností
psů
různých
plemen
s výkladem odborníků na slovo
vzatých, nedovolilo některým
divákům všech věkových skupin
odtrhnout oči z hřiště, kde se přes
všechny moţné překáţky a tunely
proháněli pejsci.
Závěrem
si
kaţdý
mohl
opéct špekáček
a děti si jistě
měly
ještě
dlouho o čem povídat. Tato akce
neunikla ani okresnímu tisku, který
o ní přinesl velmi pěknou
reportáţ. Počasí vyšlo nádherné
a tak jsme si říkali: co si ještě více
přát? Asi to jediné – hurá na
prázdniny!
Lumír Cheryn

podzim 2010

zpráva starosty obce
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Váţení spoluobčané,
jiţ brzy nás čekají volby do obecního
zastupitelstva. Co přinesou, to ukáţe aţ čas.
Já bych se však nyní na několika řádcích rád
ohlédl za uplynulými čtyřmi lety.
Z počátku vykonával funkci starosty
Jaroslav Olšina. Z důvodů závaţné nemoci byl
však nucen na svůj úřad v srpnu roku 2008
rezignovat. Aţ do svého předčasného
odchodu si ponechal členství v zastupitelstvu
obce. Pod jeho vedením se v roce 2007
uskutečnila výměna oken v mateřské škole
(cca 120 tis.), oprava kanalizace obecních
bytů na tzv. „učiteláku“ (420 tis.), či oprava
střechy knihovny (126 tis.). Největší investicí v
daném roce byla jednoznačně rekonstrukce
chodníků před obecním úřadem a na ulici
Hlavní, která přišla na dva a půl milionu
korun.
V roce 2008 se po odstoupení J. Olšiny
starostou stal Jaromír Kunc. I tento rok byl
bohatý na nejrůznější investiční počiny. Obec
koupila za 83 tisíc drtič větví, nebo odkoupila
majetek Ladislava Müllera, potomka Johanna
Friesse. Opravy za tři čtvrtě milionu korun se
dočkalo i zdravotní středisko. V celé budově
byly
kompletně
vyměněny
odpady,
zrekonstruovaná kuchyně, koupelna i toaleta.
Středisko bylo také napojeno na přivaděč
čističky odpadních vod. Investici téměř dvou
a půl milionů korun si vyţádala oprava místní
komunikace v Medlově. Provedeno bylo
i kácení lip a kaštanů u DZP z důvodu
výstavby nového pavilonu. V následujícím
roce nechala obec nově zbudovat hřiště
u mateřské školy, protoţe to původní jiţ
nevyhovovalo
současným
předpisům
a inspekce zakázala jeho uţívání. Tato akce
přišla obec na pětašedesát tisíc korun. Na
popud hygieniků zorganizovalo ředitelství
základní školy opravu sociálního zařízení (cca
436 tis.). Zásadní rekonstrukce se také
dočkala Wolkerova ulice. Na projekt za
zhruba tři miliony osm set padesát tisíc korun
přispěl částkou jeden milion korun i Zlínský
kraj.
V letošním roce se nám jiţ podařilo
opravit fasády obchodů na obecní budově č. 7
i části chodníků před nimi za šest set
osmdesát tisíc korun. Zásahu se dočkaly také
silnice. Opravena byla ulice Lesní, křiţovatka
ulic Hlavní, Sportovní a Lesní a také mostní
konstrukce na mostě ve Sportovní ulici. Byla

zbudována horská vpusť v ulici Za Nádraţím.
Opravu ulice Sportovní provedla SÚS
Kroměříţ sponzorsky bez úhrady. V létě bylo
rušno také na základní škole, kde dělníci
opravovali střešní plášť. Na investici za dva
miliony tři sta sedmdesát tři tisíc korun se
částkou 941 tisíc podílel také Zlínský kraj. Po
sedmiletém jednání se Státním fondem
ţivotního prostředí se obci podařilo prokázat
ekologický efekt čistírny odpadních vod (ČOV),
který byl nutný ke splnění ekologického
přínosu a k celkovému vyhodnocení dotované
stavby kanalizace a ČOV. Pokud by se nám to
nepovedlo, hrozila by obci penalizace
i povinnost navrácení dotace v řádu milionů
korun.
Kaţdoročně byly rovněţ vynakládány
nemalé finanční prostředky na dopravní
obsluţnost (od 79.750,- Kč rok 2007 po
112.500,- Kč rok 2010). Byly provedeny
opravy propadlého zatrubněného potoka
před nemovitostí pana Machače – ul. Hlavní,
kanalizace na křiţovatce ul. Hlavní
a Nádraţní. Byl dovybaven údrţbový park –
sněhová fréza, nový křovinořez a zastřihovač
ţivých plotů.
Na zvelebování obce ale mají svůj
zásadní podíl i obyvatelé Zborovic. Chtěl bych
Vám proto touto cestou poděkovat. A to
především těm, kteří pomohli s úklidem před
srpnovými hody i těm, kteří se celoročně
věnují úklidu obce a sečení a údrţbě
travnatých ploch.
Mé poděkování si zaslouţí také všichni
členové obecního zastupitelstva.
Jmenovitě:
 Badanko Pavel – předseda komise občanské
 Bršlica Zdeněk – člen zastupitelstva,
od 28.2.2008 předseda zvláštního orgánu obce
 Bureš Vladimír – předseda kontrolního výboru
 Cheryn Lumír – předseda školské a kulturní k.
 Kubánek Zdeněk – člen zastupitelstva
 Olšina Jaroslav – starosta obce, člen zastupit.
 MUDr. Řezáč Vladimír – místostarosta obce
 Řezáčová Radka – členka zastupitelstva
 Ing. Šilhánek Petr – člen zastupitelstva
 Šmíd Josef – předseda finančního výboru
 Valigurský Štefan – člen zastupitelstva

Jaromír Kunc
starosta obce
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u nás se jen
nezpívá…
________________________________________________________

Nedávno jsem zaslechl ironickou výtku, ţe se ve Zborovicích jen
zpívá. O tom, ţe to není pravda,
svědčí kaţdé číslo tohoto zpravodaje
nebo články v okresním tisku. Spíše
neţ skladba kultury v obci leţel
kritikovi v ţaludku organizátor
a sbormistr Jirka Jablunka. Těţko
vyčítat člověku, kterému se stal
koníček povoláním, ţe v čase
osobního volna pomáhá něco
zařizovat nebo se věnuje mládeţi.
Z tohoto důvodu se objevuje jeho
jméno v článcích trochu častěji, neţ
se třeba někomu líbí, ale tady jen
podotknu – více takových!!!
Kritice neunikly rovněţ webové
stránky obce, kde se nenašli někteří
v rubrikách o podnikání a podobně.
Spoluobčané, nikdo není neomylný
a není nic jednoduššího, neţ napsat
e-mail a na toto upozornit správce
stránek nebo to jen oznámit na obci.
Jirka nemůţe chodit dům od domu
a zjišťovat, kde se nachází
ţivnostník či podnikatel. Tato data
byla čerpána z veřejných zdrojů
a vyhledavačů na internetu. Na
domech to má vývěsním štítem
oznámeno jen málo z nich /já taky
ne…/. Kdo ze zborovických
podnikatelů má zájem být uveden
na obecním webu a není tam jiţ,
dejte vědět nejlépe emailem:
obeczborovice@email.cz.
Na tuto adresu rovněţ můţete
zasílat náměty a nápady co a kde
vylepšit (včetně fotografií z akcí).
Bez aktivní spolupráce sloţek,
spolků, občanů nebude aktivní ani
náš web.
Za nás,
co v obci něco
organizujeme, bych chtěl vyzvat
všechny, kteří by rádi pomohli, ať se
ozvou! Přijďte mezi nás.
Lumír Cheryn
předseda ŠKK

www.obeczborovice.cz
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koncert k výročí H. Šubčíka
________________________________________________________________________________________________________________

V pátek 17. září 2010 se v našem kostele sv. Bartoloměje
odehrál nevšední záţitek. U příleţitosti 100. výročí narození Hynka
Šubčíka, rodáka z Medlova, se konal slavnostní koncert váţné hudby.
Ten na popud mladých interpretů z praţské společnosti Domovem
české hudby pořádala ŠKK OÚ Zborovice.
Trio umělců v obsazení housle, violoncello a varhany rozeznělo
chrámové prostory do neobyčejného rozměru a nejen uměleckého,
ale i duchovního proţitku všech přítomných. A ţe jich nebylo málo!
Na programu byly opravdu skvosty z děl slavných skladatelů baroka
a romantismu – např. preludia a fugy J. S. Bacha, barokní sonáty pro
housle sólo, pro housle a varhany či pro violoncello a varhany od
Vivaldiho a Corelliho, Vocalise S. Rachmaninova a v závěru
Dvořákovo Adagio k koncertu h moll. Pestrou hudební paletu
podtrhla varhanní improvizace na známý chorál Svatý Václave.
Samotní interpreti (Luděk Růţička – housle, Jan Gottwald – varhany,
Martin Havelík – violoncello) byli spokojeni jak s organizací
a průběhem akce, tak samozřejmě s mnoţstvím návštěvníků i velkým
ohlasem. Při svých koncertních cestách po republice jsou zvyklí na
ledacos, včetně stavu varhan, které u nás nemohli vynachválit…
Vynikající houslový virtuoz, uznávaný a mimořádně nadaný
pedagog Hynek Šubčík se narodil 8. ledna 1910 v Medlově
v muzikantské rodině. Strávil 6 let u vojenských hudeb v Kroměříţi a v Brně, roku
1936 absolvoval praţskou konzervatoř
a poté působil v několika orchestrech.
Vyučoval na mnoha hudebních školách
a 28 let na konervatoři v Košicích, kde
zemřel 12. října 1986. Má syna Pavla, který
se osobně zúčastnil výše zmíněného
koncertu, byl velmi potěšen a vděčný za
krásnou vzpomínku na svého otce.
-jab-

 Hynek Šubčík
(1910-1986)
 Pavel Šubčík, syn

kultura v obci
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uteklo to jako voda a uţ je zase třeba
připravovat kulturní akce na podzim, zimu
a jaro. Ještě si moţná někdo ze 300
návštěvníků letošního jarního představení
„Turecká kavárna“ vzpomene na úţasné
výkony herců a zvláště pak Václava Vydry.
Komedie splnila své a kaţdý se určitě dobře
pobavil. Snad se nám povede opět zajistit na
jarní období podobně kvalitní divadelní
představení. Nebudu ale předbíhat. Co
chystáme na podzim? Školská a kulturní
komise připravuje na říjen hudební nebo
zábavné představení. Ještě není určen termín
ani aktéři, ale jednáme například se Zdeňkem
Izerem, Jaromírem Nohavicou nebo jsme na
četná přání oslovili opět i Vláďu Hrona.
V sobotu 27.11.2010 bude tradiční
jarmark s rozsvícením vánočního stromu.
V prosinci chystáme vánoční koncert se
Zdounečankou a moţná i s překvapením.
Vše je zatím v jednání, ale na dobré cestě.
V lednu bychom rádi pozvali naše nejmenší
na divadlo, připravené právě pro ně.

Pracujeme na přípravách pravidelných
akcí pro naše seniory, kteří mají své pevné
místo v obci, ale na které se tak trochu, a to
si přiznejme, zapomíná. Chtěl bych touto
cestou říci, ţe máme v plánu zahájit
pravidelná setkávání seniorů s kulturou nebo
různými přednáškami právě o tématech,
která je zajímají.
V současné době bylo zastupitelstvo
vyzváno Sokolem k jednání o financování
provozu sokolovny. Sokol s tím má velké
problémy a ţádá o dotaci. Jednání probíhají
a jejich výsledek se jistě dozvíte brzy, milí
spoluobčané.
Závěrem děkuji všem spolupracovníkům a spolkům, kteří mi po celé 4 roky
pomáhali organizovat, vymýšlet, zařizovat vše
potřebné. Vím, ţe to se mnou někdy nebylo
lehké. Rovněţ i jejich jménem děkuji Vám,
milí spoluobčané, za to, ţe jste naše snaţení
odměňovali navštěvováním akcí, coţ nás
velmi posilovalo a motivovalo v další práci.
Lumír Cheryn, předseda ŠKK
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školní perličky z naší základky
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Na tomto místě zpravidla dostává prostor dlouhý, přesto nikdy
ne úplný výčet aktivit minulého školního roku. Zkusím to letos
jinak, vyberu krátce jen některé události a popíšu je stručně. Ty,
které se do výčtu nedostaly, nebyly o nic méně významné
a můţete se o nich dočíst například ve veřejné výroční zprávě
školy – viz www.zszborovice.cz.












V září 2009 dospělí a v květnu 2010 dospělí a ţáci při návštěvě
Slovenska utuţovali druţební vztahy se ZŠ Štefana Moysesa a se
zastupiteli obce Tesárské Mlyňany.
Pozvali jsme rodiče s dětmi na večerní lampionovou prohlídku Zoo
Lešná. Konají se i letos, pro loňský malý zájem však uţ společný
zájezd nepořádáme.
Ţáci IV. a V. třídy se poprvé účastnili Logické olympiády. Do
celostátního kola v Praze postoupila páťačka M. Juříková.
Děkujeme rodičům za doprovod a Míši za dosaţený úspěch.
Byli jsme mezi 15 školami okresu zařazenými do výborného
preventivního projektu HASÍK.cz. Děti se pod vedením
kroměříţských profesionálních hasičů pana L. Jáchima
a Ing. Bc. J. Peřiny aktivní formou seznamovaly s poţární ochranou.
Program byl zcela zdarma. Děkujeme!
V listopadu jsme pořádali v rámci projektu Jeden svět na školách
besedu s účastníky listopadových událostí 1989 v Kroměřiţi,
pozvání přijali ředitel Muzea Kroměříţska pan Martin Hasa
a Ing. Jiří Stránský. Součástí besedy (i pro veřejnost) bylo promítání
dokumentárního filmu.
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Od 20. do 25. listopadu 2009 bylo vyhlášeno ředitelské volno –
čtyřdenní „chřipkové prázdniny“ – podívejte se na graf
nepřítomnosti ţáků.
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V prosinci jsme pořádali tradiční Vánoční jarmark, příjemná
atmosféra se líbí a mnoţství hostů nás těší. Proto uţ teď plánujeme
den otevřených dveří a jarmark – na úterý 14. prosince 2010.
Tradiční školní ples měl o něco menší návštěvnost, přesto byl
úspěšný. Příjemnou společenskou zábavu připravujeme i v nové
plesové sezóně – termín: 26. březen 2011.
Škola se v březnu bez váhání zapojila do projektu Ovoce do škol,
stát podporuje europenězi výchovu dětí ke zdravému ţivotnímu
stylu. Ţáky 1. stupně (I. – V. třídy) zásobuje ovocem, zeleninou
a ovocnými šťávami. Mnoţství závisí na ceně, neboť finance jsou
omezené. A co starší děti? Ty uţ podle evropských úředníků mají
mít zdravé stravovací návyky zaţité a mezi čokoládou a jablkem si
správně vybrat bez dohledu učitelů.
V dubnu organizoval sbormistr J. Jablunka třídenní soustředění
školního sboru Zborováček na Smraďavce, deštivé počasí prospělo
cíli – nacvičit skladby pro velký koncert a na soutěţ v Uherském
Hradišti, odkud si pak malí sboristé přivezli další významné ocenění
– bronzové pásmo. Zpívání mají děti rády, je výborné, kdyţ rodiče
jejich zájem podporují. Mnohé školní i místní obecní kulturní akce si
bez přispění ţáků školy a učitelů nedokáţeme uţ ani představit.

 Pořádali jsme výstavu fotografií pana Stanislava Domanského.
I kdyţ veřejnost tato výstava příliš neupoutala, mezi ţáky se po
besedě s kroměříţským fotografem najdou moţná nové talenty.

I letos bude výstava a budeme soutěţit o nejlepší fotky s přírodní
tematikou. Děti potřebují finanční pomoc rodičů – mají do soutěţe
přinést hotové, velké, kvalitně vyvolané fotografie.
Na školní akademii ke Dni matek bylo uvedeno obnovené
představení Muzikálu ze základní, se kterým nás pak pod vedením
Mgr. V. Úradníkové a za nezbytné a nezištné pomoci dalších
dospělých (Romana a Lumír Cherynovi, J. Jablunka, V. Jáchimová)
reprezentovali ţáci na okresní divadelní přehlídce. Získali jsme
čestné uznání. Děkujeme absolventům, kteří se na chvíli vrátili na
„základku“, aby odehráli své role!
Čtvrťáci pod vedením Mgr. L. Sakařové získali v celostátní literární
soutěţi pro celou školu lístky na 3D kino, a tak jsme se v červnu
vypravili do Uherského Hradiště.













Novinky v pedagogickém sboru:
– odešla Mgr. Miluše Shromáţdilová;
– noví učitelé: Mgr. Ladislava Dvořáková (1. stupeň),
Bc. Martin Kučera (Tv, Aj) a Mgr. Iva Hamadová (Nj); poprvé
v historii školy máme asistentku pedagoga - Mgr. Janu Pospíšilovou;
zastupující vychovatelkou je Bc. Markéta Strnadelová
Mediální humbuk o tom, ţe začínající učitelé dostanou desetitisíce,
byla zlá, cílená leţ. Pochybujte o sděleních, která Vám přináší
televize a noviny. Smiřujeme se spíše s nenápadně, tiše „slíbeným“,
avšak neodvratným poklesem platů.
Škole byl schválen předloţený projekt „ZŠ Zborovice – česká škola
v EU“
z operačního
programu
ESF
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost. Jeho realizaci jsme zahájili v září 2010. Škola
získá podporu na rozvoj znalostí, schopností a dovedností ţáků
a pedagogických pracovníků v šesti ze sedmi prioritních oblastí: cizí
jazyky, matematika, přírodní vědy, čtenářská, informační a finanční
gramotnost.
K 10. 9. 2010 bylo ve škole 146 ţáků, z toho 16 prvňáčků. Trvá
stav výjimky z počtu ţáků (méně neţ 17 ţáků v jedné třídě).
Kolik rodiče stojí druţina za 1 dítě? Při plné platbě 4,- Kč za
1 školní den, zdá se Vám to mnoho?
Po 20 měsících jsme zvýšili cenu stravenek o 2,- Kč. Ceny potravin,
jak jste si v obchodech všimli, totiţ neustále rostou. Uvítáme nové
strávníky z řad občanů.
Růst cen energií je pro celý provoz školy naprosté neštěstí… Zkuste
si porovnat velikost a spotřebu Vaší domácnosti s velikostí budovy
školy.
Díky veliké investici Obce Zborovice máme zateplenou celou střechu
a obnovený střešní plášť na rovné střeše přístavby. Máme radost, ţe
uţ nám do školy nezatéká.

M. Hanáková, ředitelka školy
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nového v
mateřince
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________

O prázdninách se v mateřské škole nezahálelo a děti tak
čekaly nově vymalované třídy,
herny, nové podlahy z PVC
v 1. poschodí, nové nátěry
radiátorů, nová dřevěná obloţení
topných těles, opravena obě
pískoviště
a
nové
dětské
koloběţky pro pobyt na zahradě.
Třídy byly dovybaveny novými
hračkami a pomůckami.
Veškeré tyto opravy jsme
mohli uskutečnit díky dobré
spolupráci
se
zřizovatelem,
kterým je Obec Zborovice,
sponzory a především obětavými
tatínky, kteří se zúčastnili několika
brigád. Poděkování si zaslouţí:
p. Seďa Stanislav, p. Ing. Olšina
Jaroslav,
p.
Vrána
Radek,
p. Krejčíř Alois, p. Ovečka
Eduard,
p.
Krejčíř
Libor
a p. Ing. Neckař Milan. Ještě
jednou děkujeme.
Přínosem pro informovanost
zákonných zástupců a veřejnost je
i zřízení webových stránek školy:
www.mszborovice.cz.
Zde naleznete veškeré informace,
aktuality i fotogalerii.

nový školní rok v mateřské škole
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I v mateřské škole začal nový školní
rok. Tak jako i v minulých letech je naše
mateřská škola zaplněna do posledního
místečka. Celkem je tedy k docházce
zapsáno 56 dětí z obcí Zborovice, Medlov,
Troubky, Zdislavice a Litenčice. Výchovně
vzdělávací práci zajišťují 4 pedagogické
pracovnice a o provoz se starají 3 provozní
pracovnice. Na celý školní rok 2010/2011
máme KÚ Zlín odsouhlasenu i jednu
asistentku pedagoga k dítěti se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Záměrem předškolního vzdělávání
je dovést dítě na konci jeho předškolního
období k tomu, aby v rozsahu svých
osobních předpokladů získalo vzhledem ke
svému
věku
přiměřenou
fyzickou,
psychickou i sociální samostatnost a základy
kompetencí důleţitých pro jeho další rozvoj
a učení, pro ţivot a vzdělávání. Cílem naší
práce je rozvíjet samostatné a zdravě
sebevědomé děti cestou přirozené výchovy
a
poskytnout
základy
celoţivotního

vzdělávání všem dětem podle jejich
moţností, zájmů a potřeb.
Výchova a učení nespočívají v tom,
ţe se dítě tvaruje do předem připraveného
modelu, ale je jedinečnou neopakovatelnou
osobností. Nabízíme kvalitní, standardní
a nadstandardní péči o všechny děti naší
školy. V průběhu školního roku je moţné
navštěvovat logopedickou prevenci, Metodu
dobrého startu, akce z projektů: Sportování
to nás baví, Hrajeme si s písničkou a Barevné
pastelky. Součástí výchovně vzdělávací práce
je i spolupráce se SZŠ v Kroměříţi na
stomatologickém programu Zdravý úsměv.
Září je měsíc, kdy si malí školáci
zvykají na nové kamarády, prostředí školy
i zaměstnance. Přechod z rodiny znamená
pro nové děti také přizpůsobení se určitému
reţimu a kolektivu. Veškeré snaţení všech
zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde
dítě bylo šťastné a spokojené.
Hana Klabalová
ředitelka školy

sbor dobrovolných hasičů zborovice
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Sbor
dobrovolných
hasičů
Zborovice se během roku podílel na
zajištění odborného vzdělávání všech
členů, výchově mládeţe a na udrţování
kulturních tradic v naší obci.
V oblasti výcviku a odborných
školení pokračuje dobrá spolupráce
s Obecním úřadem a zásahovou jednotkou. Členové zasahovali během
prvního pololetí v sedmi případech
v oblasti
Zdounek
a
Zborovic.

Námětové cvičení se konalo ve Věţkách
v objektu PTC Jelínek. Soutěţní druţstva
muţů, ţen, starších pánů a mladých
hasičů se úspěšně zúčastnila různých
soutěţí v okrsku i okrese. V červenci
jsme zorganizovali Memoriál Martina
Horáka a Josefa Pospíšila na hřišti TJ
Pilana ve Zborovicích. Této soutěţe se
zúčastnilo 21 druţstev muţů, 11 druţstev ţen, 3 druţstva starších pánů,
15 druţstev mládeţe
a také druţstvo nejmladších ţáků z Morkovic.
V kulturně společenské
činnosti
jsme
uskutečnili tradiční stavění máje. Na hody jsme
sehráli přátelské utkání
v kopané hasiči–myslivci

a ve večerních hodinách jsme uspořádali
hodovou zábavu s hudbou Trio Bene.
Pro nedělní hodový koncert dechové
hudby Skoroňáci jsme pro spoluobčany
připravili posezení na zahradních
lavicích.
Ve spolupráci s Mysliveckým
sdruţením Zborovice – Medlov jsme
organizovali jiţ počtvrté branný závod
(viz. další strana). Koncem roku bude
tradiční mikulášská nadílka.
Spolupráce s Obecním úřadem,
okolními sbory a zájmovými sloţkami
v naší obci je na dobré úrovni.
Štefan Valigurský
starosta sboru
Pavel Nosek
velitel sboru
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zborovické hody 2010

turistika

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Tak uţ je tu podzim a první
známkou jeho příchodu jsou uţ dlouhá léta
hody. Víkend plný veselí, setkávání, zábavy,
kterému v mnohých rodinách předcházejí
velké přípravy a chystání. Také obec je
„nějak“ jinak uklizená a čistší, hezčí. Někdo
si řekne „…ale tak by to mělo být pořád!“.
Jenţe všichni víme, ţe právě takové
významné události, jako jsou Velikonoce,
hody, Vánoce a další, slouţí jako spouštěč
„větších“ úklidů.
No a jaké byly ty letošní hody?
Hezké! Počasí i přes nedobrou předpověď
vydrţelo a kdyţ to vezmu od pátku, tak oba
odpolední fotbálky splnily své, a to pobavit
přihlíţející. Heroické výkony některých hráčů
by zaslouţily vyznamenání. Večer se přes
300 návštěvníků taneční zábavy na hřišti jistě
nenudilo a skupina TRIO BENE ukázala, jak
se to dělá.
V sobotním odpoledni zapadlo do
programu hezky i mistrovské utkání ve
fotbale 1.B třídy, kde se utkali hráči TJ Pilana
s Malenovicemi. Při večerní diskotéce se to
také pěkně vařilo a hudba všech ţánrů
a nepřeberného mnoţství kapel se linula
vesnicí aţ do rána, jakoţ i její účastníci.
Škoda jen, ţe některým třeba vadí dopravní

značky nebo odpadkové koše a tak je raději
hodí do potoka nebo povalí na zem…
V neděli ráno se uţ po mši chystal
koncert. Tradičně v
lidovém tónu.
V letošním roce nám zahráli Skoroňáci.
Pěkné lidové písničky přilákaly dostatek
příznivců všeho věku a tak to má být.

Potom jsme si uţ jen uţívali sluníčka
i trochu vláhy a hlavně hodové nálady. Děti
samozřejmě
neopomněly
vyzkoušet
kolotoče, kterých jako kaţdoročně přijelo
dostatek.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě hodových
akcí, úklidu obce a přípravě areálu na hřišti
a na návsi.
L. Cheryn
předseda ŠKK

branný závod mládeže
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Zborovice
a Myslivecké sdruţení Zborovice – Medlov
za podpory Obce Zborovice opět po roce
uspořádali v sobotu 25. září 2010 v okolí
chaty „U Zajíčka“ IV. ročník branného
závodu mládeţe. Tohoto závodu se
zúčastnila druţstva mladých hasičů ze
Zborovic, Zdounek, Nětčic, Roštína,
Soběsuk, Litenčic a druţstva ţáků ZŠ
Zborovice v hojném počtu 75 závodníků.
Trasa vedla v pěkném prostředí
zborovického lesa přes 7 stanovišť
s tématikou
střelby
ze
vzduchovky,
zdravovědy, uzlování, topografie, poţární
ochrany, lanování a myslivosti. Všichni

závodníci dokázali své znalosti a dovednosti
nabyté při schůzkách mladých hasičů nebo ve
škole. Ceny pro vítězná druţstva, pamětní
listy a balíčky sladkostí pro všechny účastníky
závodu věnovali pořadatelé a sponzorské
firmy. Z hostů přijali pozvání a podpořit
mladé závodníky přišli starosta obce Jaromír
Kunc, předseda ŠKK Lumír Cheryn
a předseda MS Zdeněk Maňásek.
Závod se vydařil díky výborné přípravě
všech organizátorů a také díky příjemnému
slunečnému počasí. Věříme, ţe na dalších
podobných akcích se bude scházet mnoho
mládeţe se zájmem o pohyb, poţární sport
a myslivost.
za pořadatele
Štefan Valigurský

Členové
Klubu
českých
turistů Zborovice nadále svou
aktivitu dokazují túrami a zájezdy.
V měsíci dubnu jsme turistikovali
v okolí Velehradu, vyšli jsme si na
"Morkovské véšlap" a plnili
vrcholy Valašsko-Chřiby - vrchol
Velká Javořina a Šibenický vrch.
7. - 9. května jsme uskutečnili
zájezd do Beskyd - chata Bílá.
Kaţdý turista si z navrhovaných
tras vybral ty, které mu
vyhovovaly. Všem nám tam bylo
dobře a vrátili jsme se spokojeni.
Ještě jsme v květnu splnili další
dva vrcholy - Kotlová a Vysoká z V. cyklu Vrcholy ValašskoChřiby.
19. června jsme uskutečnili
zájezd do Beskyd na Velkou
Čantoryji. Opět byly navrţeny
varianty túr a kaţdý si zvolil trasu
dle vlastního uváţení a svých sil.
27. června jsme zajišťovali
kontrolu na vrcholu Chlum
v rámci V. cyklu vrcholů ValašskoChřiby. Naší kontrolou prošlo
celkem 35 turistů z širokého
okolí, kterým jsme dali razítko do
záznamníku. V červenci jsme se
vydali na trasu do okolí Hranic na
Moravě - Hranická propast,
Teplice nad Bečvou (Zbrašovskoaragonitové jeskyně), Helfštýn,
Lipník nad Bečvou.

4. září jsme šli túru
z Bohuslavic do Čeloţnice, na
Kameňák a do Koryčan. Ve dnech
24. - 28. září se chystáme do
Vysokých
Tater
Starý
Smokovec, kde se kaţdý turista
rozhodne, jakou trasu si zvolí
a které vrcholy zdolá.
Základna našeho klubu se
rozrostla o dva nové členy, coţ
jsme velice rádi a přivítali bychom
i další. Do konce roku nás čekají
naplánované túry, na které se
vţdy těšíme. Je nám v horách fajn,
načerpáme nové síly a také se
pobavíme.
L. Burešová
předsedkyně KČT
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život klientů dzp zborovice v novém pavilonu
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak se máme po osmi měsících v novém pavilonu
domova?
Všichni jsme se ze staré budovy začátkem ledna
přestěhovali do nového pavilonu. Začátky nebyly jednoduché.
Chvíli nám klientům, ale i personálu trvalo, neţ jsme se
zorientovali a zabydleli.
Bylo potřeba vytvořit nový systém práce na obou
odděleních. Postupně se vše ustálilo k normálu. Klientům se
v novém pavilonu velice líbí. Bydlí ve dvoulůţkových
a třílůţkových pokojích, kaţdý se samostatným sociálním
zařízením. V porovnání s bydlením ve staré budově došlo
k obrovskému kladnému posunu. Všichni jsme velice
spokojeni.
Postupně se personál snaţí dovybavit celou budovu
dalším nábytkem a věcmi kaţdodenní potřeby.
Na jaře jsme zatravnili plochy před celým pavilonem,
příjemné venkovní prostředí oţivily nově vysazené dřeviny
a okrasné květiny. Celé letní období jsme strávili většinou
venku před budovou na lavičkách. Abychom se měli kam
schovat před sluníčkem, postavila nám stolařská firma
p. Milana Kunce krásnou dřevěnou pergolu. Zbývá dokončit
úpravu pozemku za novým pavilonem směrem na Medlov.
V celém domově pokračujeme v zájmové činnosti,
soutěţích, výletech, sportujeme a pořádáme kulturní
vystoupení. Všechny tyto akce upevňují naše dosavadní
vědomosti a dovednosti.

Dne l. září 2010 začala oprava původní staré dolní
budovy, kde jsme donedávna ţili. Firma SMO a.s. zde zbuduje
sedm dvoulůţkových pokojů. Kaţdý bude mít svou kuchyňku,
sociální zařízení a loţnici se společenskou místností. Na dolní
budově bude i kaple, malá knihovna, dílna pro pracovní terapii
a rehabilitace. Navyšovat počet uţivatel nebudeme, pouze se
rozvolní třílůţkové pokoje v celém domově. Čtrnáct klientů se
přestěhuje v květnu příštího roku do opravené staré budovy.
Věříme, ţe i tyto prostory se nám budou líbit a bude
se nám v nich příjemně bydlet. Víme, ţe to vše klade na
vedení domova a veškerý personál veliké nároky, ale i oni
chtějí pracovat v příjemném a moderním prostředí. Určitě to
všechno zvládneme.
Klienti DZP Zborovice

občanská a sociální komise
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

p. Valburga Drábková

p. Vlasta Dratvová

p. Ţofie Šamánková

Občanská a sociální komise při Obecním
úřadě Zborovice pracuje i nadále ve stejném
sloţení. Jsme rádi, kdyţ se naši spoluobčané
ve zdraví doţívají významného ţivotního
jubilea a my jim k tomu můţeme jménem
obce i svým upřímně poblahopřát. Na tomto
místě uvádíme jubilanty podle jednotlivých
měsíců:
květen
p. Zdena Polášková, p. Jaroslava Kuncová,
p. Zdeněk Králík, p. Jan Pastyřík,
p. Jarmila Jelínková, p. Jan Urbánek
červen
p. Drahomíra Drábková, p. Jiří Gröpl,
p. Florian Valigurský, p. Marie Mikelová
p. Zdenka Müllerová
červenec
p. Miroslav Hasl, p. Miroslava Drábek
srpen
p. Jiřina Řezníčková, p. Marie Vybíralová
září
p. František Dusík, p. Vladimír Čepička,
p. Eva Štefaniková
říjen
p. Svatoslav Prachař, p. František Stahl

listopad
p. Mária Cvoligová, p. Marie Dostálíková
prosinec
p. Jiřina Adamíková, p. Miloslava Divílková
Obzvláště nás těší, ţe máme mezi námi
i tři jubilantky, které se doţily v letošním
roce devadesáti a více let. V měsíci červnu
oslavila krásných 91 let paní Ţofie
Šamánková, v červenci ji následovala s 90
lety paní Vlasta Dratvová a v měsíci
listopadu oslaví úctyhodných 96 let paní
Valburga Drábková – nejstarší občanka
Zborovic a Medlova. (viz fotografie)
Všem jmenovaným přeje hodně zdraví
a ţivotní pohody občanská a sociální komise,
Zastupitelstvo obce a určitě i všichni
spoluobčané.
Je pro nás také milou povinností, kdyţ
můţeme mezi námi přivítat naše malé
narozené občánky. 19. června se jich sešlo
na OÚ se svými šťastnými rodiči celkem pět.
Bohuţel, někteří spoluobčané opustili
naše řady - v letošním roce sedm občanů.
Naše komise na přání rodiny zajišťuje slovní
projev jménem celé obce při posledním
rozloučení.
Pavel Badanko
předseda komise
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pár slov o činnosti sdh medlov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

Od poslední zprávy v tomto zpravodaji se událo mnoho
nového. Na konci dubna jsme uspořádali jiţ 7. ročník
soutěţe v poţárním sportu „O Pohár starosty obce“.
Touto soutěţí se otevírá hasičská sezóna, během níţ jsme
reprezentovali Medlov na soutěţích pořádaných okolními
sbory (např. ve Zdislavicích, Zborovicích či Litenčicích).
První soutěţí však bylo okrskové kolo v Roštíně, z něhoţ
naše druţstvo ţen postoupilo do kola okresního. To se
konalo v polovině června v Šelešovicích.
Jak si jistě všichni pamatujete, na přelomu května
a června naše okolí postihly vydatné přívalové deště, a tak
jsme pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů a studní
nejen v Medlově. Odčerpávali jsme zatopený Strouţník
a velkou vodou postiţené Zdounky. Náš sbor se také podílel
na znovuobnovení tradice průvodu slavnosti Boţího Těla.
Letos vyšly hody v Medlově na neděli 22. 8. 2010. Jiţ po
dobu osmi let se o hodový víkend staráme my s finanční
podporou obecního úřadu. V sobotu v osm hodin večer se
rozezněly první tóny Zdounečanky, která hrála k tanci
a poslechu do ranních hodin. V neděli v osm hodin ráno se
konala v místní kapli mše svatá. Po mši se mohli lidé
v průvodu přesunout do sportovního areálu, kde se konal
koncert Zdounečanky, s níţ jsme se v Medlově rozloučili
v jedenáct hodin dopoledne. Jelikoţ bylo vidět, ţe se lidé
dobře baví, rozhodli jsme se hody v Medlově neukončit
a pokračovalo se aţ do pozdních odpoledních hodin
s reprodukovanou hudbou.
Následující víkend nás čekal jiţ 13. ročník soutěţe „O
Medlovského žabáka“. Začátek byl tradičně v 9 hodin
ráno. Sice se nejprve zdálo, ţe počasí hasičům přát nebude,
ale nebylo tomu tak. Pravda, slunce moc nehřálo, ale hlavně
ţe nepršelo. Chladnější počasí nikomu nevadilo. Soutěţe se

Druţstvo SDH Medlov 
ve 13. ročníku soutěţe
„O Medlovského ţabáka“

zúčastnilo 20 druţstev (z toho 11 druţstev muţů, 6 druţstev ţen
a 3 druţstva starých pánů). Tento rok běţeli muţi poprvé
Medlovského ţabáka na 3B (ţeny a st. páni na 2B). Všichni se
snaţili podat nejlepší výkony, ale vyhrát mohli jen jedni. V kategorii
muţi vyhrály Vrbětice (2. Počenice, 3. Nětčice), v kategorii ţen
první místo obsadily ţeny ze Zahnašovic (2. Morkovice,
3. Zdislavice) a pohár za první místo v kategorii st. páni si odvezlo
druţstvo ze Zdounek (2. Medlov, 3. Zborovice).
Nyní se připravujeme na soutěţ „O Pohár hejtmana zlínského
kraje“. Jedná se o výběrovou soutěţ, které se zúčastňuje
16 druţstev z kraje.
Na závěr bych chtěl poděkovat a vzdát úctu všem, kterým není
cizí naše heslo „Bohu ke cti, bliţnímu ku pomoci a vlasti
ku prospěchu.“
Z. Bršlica

z letošní činnosti tj medlov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Letošní rok byl pro TJ Medlov
významný tím, ţe jsme pořádali jiţ 10.
ročník Dětského dne. Tomu předcházelo,
ale i následovalo, několik neméně
významných akcí. Nemohu zapomenout na
rekonstrukci WC v obecní místnosti.
Opravené prostory vyuţije obec nejen při
veřejných zasedáních v Medlově, ale
i v době konání voleb.
 Květnová velká voda, která nám
zatopila velkou část sportovního areálu,
měla vliv na přesunutí termínů několika
akcí. Plánovaný turnaj v nohejbale trojic
jsme přesunuli na 18. září. Dětský den
s účastí rádia Haná na 17. července.
Brigády, kterými jsme minimalizovali
vzniklé škody, probíhaly hned, jak nám to
podmínky a počasí dovolily. Z vlastních
prostředků jsme provedli protipovodňové
opatření.
Nechali
jsme
vyhloubit
strouhu v prostorách za udírnou tak,
abychom
případnou
další
vodu
nasměrovali zpět do koryta potoka.

Akce, které proběhly:
 8. května - výšlap Medlov - Kroměříţ a zpět
 26. června - účast na nohejbalovém turnaji

v KM (6. místo)

 29. července - protipovodňové opatření
 21. srpna - hod kladivem a pití piva na čas
 25. září - účast na turnaji v nohejbale v KM

Plánujeme:
 2. října - autobusový zájezd Mikulov a pěší túra

do Rakouska
 16. října - drakiáda a malování křídou po silnici
 listopad - zazimování areálu
 prosinec - soutěţ o nejlepší slivovici

- předsilvestrovský výšlap na Brdo

Dále bych chtěl zmínit spolupráci se SDH
Medlov a MS Zborovice-Medlov. Tyto organizace
úspěšně vyuţívají prostory sportovního areálu
k pořádání svých akcí.
Závěrem můţu
konstatovat, ţe sportovní i kulturní dění
v Medlově je na dobré úrovni.
B. Dřímal
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zelenina – ano či ne…?
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Zelenina proti civilizačním chorobám
Rostlinná potrava provázela naše předky v průběhu jejich
vývoje po 50 aţ 80 milionů let. Za tu dobu se vytvořily pevné
genetické základy našeho zaţívacího ústrojí. K jeho správnému
chodu stále potřebujeme všechny sloţky, které byly odedávna ve
stravě našich předků obsaţeny. Podle současných archeologických
poznatků konzumovali pralidé ještě koncem paleolitu více neţ 100
různých druhů zeleniny, plodů nebo semen. V této době znal
pravěký člověk mnohé druhy zeleniny i jedlá semena.
V archeologických vykopávkách z mladší doby kamenné se nalezla
semena předchůdců hrachu, bobu, ředkví a jiných rostlin. Jenţe
potom postupně došlo k dramatické změně skladby potravy.
Omezení kočování pastevců znamenalo také omezení počtu
rostlinných druhů a tím i pestrosti stravy. Výrazně se změnil
jídelníček. Hlavním zdrojem energie se staly obiloviny. Před deseti
tisíci lety se stal náš předek zemědělcem a chovatelem a nakonec
začal potraviny upravovat průmyslovým způsobem. Dnes máme
nadbytek energeticky bohatých potravin, kterým však chybí látky
ochranné podporující imunitu a sniţující rizika chorob. Ke změnám
potravinové základny došlo tak rychle, ţe se tomu nestačila
přizpůsobit genetická výbava člověka současného. Z těchto
poznatků vycházejí vyţivovací doporučení jíst co nejvíce zeleniny,
ovoce a libového masa. Neshoda dnešního způsobu výţivy
s genovým základem našeho metabolismu je podle některých
vědců příčinou nárůstu počtu tzv. civilizačních chorob. Pouţívá se
pro ně proto název metabolický syndrom (vyskytují se často
současně – srdeční infarkt, mozková mrtvice, cukrovka 2.typu,
vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol či lipidy v krvi).

kompenzovat. Velmi dobrým zdrojem vitamínu C je například
zeleninová paprika, brokolice, listová zelenina, provitamín A dodá
mrkev (karoten), listová zeleň a další. Konzumace zeleniny je
účinnou ochranou před avitaminosou a přispívá k udrţení imunity
celého organizmu.

Body pro zeleninu
Harmonická skladba hlavních ţivin
Nadměrný podíl sacharidů, tuků a bílkovin lze
kompenzovat poţíváním zeleniny, která obsahuje
sacharidů velmi málo.

Všestranné působení zeleniny
Vliv zeleniny na lidský organismus je mnohem širší. Zelenina
poskytuje poţitek z jídla svou chutí a vůní, barvou i vzhledem.
Podporuje vylučování ţaludečních šťáv a zvyšuje chuť k jídlu,
reguluje látkovou přeměnu a urychluje průchod tráveniny
zaţívacím traktem. Výrazně zlepšuje peristaltiku střev, sniţuje
vstřebávání škodlivin sliznicí střev a upravuje střevní mikroflóru
tím, ţe podporuje uţitečné mikroby. V zelenině je řada sloţek,
které samy o sobě nemají specifický účinek, ale působí společně
s ostatními a mohou jejich účinek stimulovat. Pravidelná
konzumace zeleniny tedy chrání lidský organismus před různými
poruchami a chorobami a má nezastupitelný účinek při upevňování
zdraví.
Výbor ZO ČZS Zborovice-Medlov
(příspěvek byl zkrácen, pozn. red.)

Soubor minerálních látek
Naše strava neobsahuje dostatek minerálních látek, např. ţelezo,
vápník, stopové prvky. Zelenina obsahuje ţelezo, např. kadeřávek,
brukev, kapusta, mrkev, listová zeleň, na vápník je bohatá
brokolice, celer.
Obsah vitamínů
Nedostačující je dnes příjem některých vitamínů, zejména vitamínu
C a provitamínu A. Zelenina můţe účinně tento nedostatek

Obsah ochranných sloţek
Zelenina a ovoce jsou hlavním zdrojem bioaktivních ochranných
faktorů. Jde o soubor různorodých látek, které výrazně sniţují
rizika chorob kardiovaskulárních a nádorových nebo zvyšují
imunitu organismu. Patří k nim česnek, cibule, cukrová kukuřice,
červená řepa, červená paprika, fazole, špenát, kadeřávek,
brokolice, růţičková kapusta.
Obsah energie
Zvýšením podílu zeleniny v našem jídelníčku
je moţno úspěšně ovlivňovat stravovací zvyklosti, sníţit příjem
energie a konzumovat vyváţenou stravu prospěšnou zdraví.
Další ochranné účinky zeleniny
Významný je jiţ sám biologický přirozený způsob zásobování
organismu vodou. Voda v zelenině nepřináší ţádnou energii, je bez
mikrobů a je biologicky optimálním roztokem ţivin. Proti mikrobní
působení zeleniny upravující střevní mikrofloru (česnek, křen,
cibule, rajčata, paprika, ředkvička, košťáloviny). Je znám účinek
močopudný (petrţel, celer, mrkev, meloun, chřest), účinek
projímavý (potravinové vlákniny a pektin), účinek omezující riziko
zácpy (mrkev, cibule), účinek léčebný (petrţel a česnek jsou
oficiálními léčivými rostlinami).

„pominula žeň a dokonalo se léto“

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bylo září a tak chceme poděkovat za sklizenou úrodu i za všechno ostatní poţehnání, jimiţ nás v tomto roce obdařila dobrotivá Boţí
ruka. Jsme závislí na tom, co sklidíme z polí a sadů. Jídlo se nerozumí samo sebou a prosba Otčenáše „Chléb náš vezdejší dejţ nám dnes“ uţ
od časů Pána Jeţíše nám připomíná, ţe jsme svým tělesným i duchovním ţivotem závislí na poţehnání našeho nebeského Otce a ţivitele.
Lidé si této skutečnosti byli vědomi uţ odnepaměti. Také po vysvobození z egyptského otroctví po čtyřicetiletém taţení pouští, u bran
zaslíbené země povaţuje Mojţíš za potřebné, aby připomenul lidu, ţe má být Pánu Bohu vděčný. Proto říká: „Hle zemi dobrou dal vám
Hospodin, zemi oplývající obilím, vinicemi a mlékem, zemi plnou potoků a vod, zemi s horami, které chovají v sobě ţelezo a měď
– a proto kdykoliv budeš jísti a nasytíš se, dobrořečiti budeš Hospodinu Bohu svému za tu dobrou zemi, kterou ti ze své milosti dal.“
I k nám se obrací toto Mojţíšovo slovo, které napomíná lid boţí, aby děkoval Bohu za dary, které se nerozumí samy sebou.
I nám dal Bůh zemi dobrou, zemi plodnou, a dopřává nám sklízet z jejího bohatství. To nejsou hodnoty, které bychom museli
nutně dostat, ale všechny jsou milost a dar Boţí. Proto se patří a sluší, abychom byli za ně Pánu Bohu vděčni a děkovali.
Staré lidové přísloví říká, ţe vděčnost je vzácné koření, nebo ţe nevděk světem vládne. Z evangelia víme, ţe si na to stýskal i Pán Jeţíš.
To bylo tenkrát, kdyţ uzdravil 10 malomocných. Z radosti nad svým uzdravením běţeli se ukázat kněţím a svým rodinám, ale jenom jeden
z nich se vrátil zpět k Pánu Jeţíši, aby mu za své uzdravení poděkoval. Pán Jeţíš tehdy zesmutněl a řekl: „Zdali jich 10 nebylo očistěno? Kde je
těch ostatních 9? Nenašli, aby vrátíce se vzdali Bohu chválu.“
I my dnes děkujeme Pánu Bohu i všem, kteří se svou prací přičinili, aby pro kaţdého z nás bylo dostatek chleba. Prorok Jeremiáš říká:
„Pominula ţeň a dokonalo se léto.“ Kaţdého z nás však čeká ještě jedna ţeň. To bude tehdy, aţ přijde Pán, aby shromaţďoval do své nebeské
obilnice. Nevíme, kdy dozrají naše klasy. Ţijme tak, aby klasy našeho ţivota byly plné a vydaly o nás svědectví nepromarněného ţivota.
O. M.
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pionýrské prázdniny

poděkování

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Chtěla bych i touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na
zajištění letošního letního pionýrského
tábora. Vedoucím, instruktorům,
kuchařům i dalším spolupracovníkům,
bez nichţ by tábor nebylo moţné
zajistit, panu Pecinovi a panu
Havlíkovi
za
dopravu
dětí
i zavazadel. Poděkování si jistě ale
také zaslouţí Bystřická mlékárna
a firma E-on, které náš tábor
v letošním roce sponzorovaly –
mléčné výrobky a ceny pro děti.
Všem ještě jednou můj upřímný
a obrovský dík!
-lk-

I v letošním roce se uskutečnil
tradiční letní pionýrský tábor naší
pionýrské skupiny na Vojtkově louce
v Rajnochovicích.
Putování po hvězdách se
zúčastnila třicítka táborníků, dětí i jejich
starších kamarádů – vedoucích. Ale nejen
ke hvězdám jsme vzhlíţeli! Občas bylo
třeba se při závodech dobře dívat pod
nohy, někdy se rozhlédnout kolem sebe.
Malí táborníci si vyzkoušeli i netradiční
aktivity. Všechny nadchlo „ţivé člověče,
nezlob se“ nebo noční střelba na
osvětlené terče, zkusili jsme si rozdělat
oheň v dešti, líbilo se nám i na výletě do
hvězdárny v Holešově, hráli jsme spoustu
her, soutěţili, zpívali u táboráku, opékali
špekáčky, zvolili jsme novou miss
i missáka…
Devět táborových dní ale uteklo
jako voda v říčce Juhyni a my jsme se
museli se svým stanem rozloučit. Většina
se ale chce do Rajnochovic určitě vrátit
alespoň na víkendovdu. Jestli chcete,
pojeďte také!
-lk-

sbíráme
víčka
________________________________________________________

pozvání do oddílu
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Spolu se začátkem nového školního roku pokračuje také činnost pionýrského oddílu
Mláďata. Scházíme se v průběhu celého roku, soutěţíme, hrajeme hry, sem tam se také
něčemu přiučíme. Můţete s námi vyjet na víkendovku nebo třeba na závody a soutěţe, kde se
potkáte s dalšími dětmi.
Dohodli jsme se na termínu schůzek a zahájili činnost jiţ v prvním školním týdnu.
Schůzky jsou ve čtvrtek, sraz v 15 hodin před školou. Rádi uvítáme další zájemce
o činnost! Přijďte mezi nás!

Webové stránky oddílu: http://mladata-zborovice.blog.cz

brána 2010
__________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 11. září 2010 se v Blatnici
pod sv. Antonínkem uskutečnilo oblastní
kolo pěvecké soutěţe ţánru folk a country.
Mezi dvaceti soutěţícími byla také Zuzka
Sakařová z pionýrské skupiny Zborovice.
Přednesem písní Mám jizvu na rtu (Jaromír
Nohavica), Moţná (Lenka Filipová) a Léto
(autorská skladba) za doprovodu kláves
a kytary přesvědčila porotu natolik, ţe
zvítězila a vyzpívala si postup do
republikového finále, které se bude konat
koncem listopadu v Brně.
Díky za reprezentaci a šťastnou cestu
„na republiku“!
-red-

I v dalším období pokračujeme ve sběru víček od pet
lahví. Chcete-li, můţete nám s tím
pomoci i vy. Stačí před vynesením
lahví
do
kontejneru
víčka
odšroubovat a ukládat zvlášť.
Víčka můţete poslat kdykoliv
v průběhu roku do školy, kde si je
převezmeme, nebo je odevzdat
přímo na některé z akcí či schůzek
Pionýra.
I touto docela drobnou
aktivitou můţete udělat něco pro
naše ţivotní prostředí a to přece
není tak málo! Děkujeme!
-lk-

knihovna
medlov
________________________________________________________

Knihovna
v Medlově
je
umístěna
v části
hasičské
zbrojnice. Knihy se půjčují l x za
14 dní vţdy v pátek. V knihovně je
celkem 2.668 knih, jedna třetina
z toho je naučná literatura a knihy
pohádkové.
Stálých čtenářů je letos 42, z toho
9 dětí.
Od začátku roku do konce
srpna bylo půjčeno 643 knih,
z toho 65 kusů dětské literatury.
V
letošním roce bylo
doposud zakoupeno 47 nových
svazků.
J. Jelínková
knihovnice
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pěvecké
sbory v obci
________________________________________________________

Ani v období před školními
prázdninami a přes léto zpěváci
nezaháleli.
DPS
Zborováček
v komorním sloţení přispěl svým
zpěvem
ve
farním
kostele
k oslavám slavnosti Seslání Ducha
svatého (23.5.2010) a k 1. svatému
přijímání dětí (6.6.2010).
Mimořádnou událostí ve
Zdounkách byly primice místního
rodáka P. Marka Adamíka (6.7.).
Touto oslavou ţila skoro celá
sousední obec. Při slavnostní mši,
která byla z důvodu špatného
počasí na poslední chvíli přesunuta
z hřiště do místního kostela
Nejsvětější Trojice, se zapojil i náš
smíšený sbor a spolu se
zdouneckým kostelním sborem
připravil a přednesl pod taktovkou
sbormistra J. Jablunky několik
skladeb (Svou pšenicí mě nasytíš;
Ó Boţe, Světlo naše; Buď světlem
nám; mezizpěv Kyrie při přímluvách).
Při hodové mši svaté ve
farním kostele sv. Bartoloměje se
kromě zvuku varhan rozezněly
i příčné flétny. Naši milí hosté –
Ludmila a Karel z dalekých Lovosic
– neváhali díky zdejším rodinným
vazbám přijet a zahrát nejen jiţ
z primic secvičený program se
sborem, ale také jako flétnové duo
instrumentálně. Před samotným
začátkem tak podtrhli sváteční
atmosféru. Kromě písně k sv.
Bartoloměji a jiţ uvedených
skladeb zazněly při mši i zpívané
přímluvy a ţalm k patronu kostela.
V pěveckém
sboru
dětí
i dospělých vládne pod vedením
Jiřího Jablunky dobrá atmosféra
a věřím, ţe se úspěšně promítla
i do jednotlivých výše popsaných
vystoupení…
Svatoslav Prachař

hodová slavnost v medlově
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konec měsíce srpna je významný
jak pro Medlov, tak pro Zborovice. Kolem
svátku sv. apoštola Bartoloměje (24. srpna)
slavíme v obou obcích hody. Jak známo, jsou
farní kostel i kaple v Medlově tomuto světci
zasvěceny.
Medlovské hody letos připadly na
neděli 22. srpna. Byl to krásný, slunný den.
Obec byla čistá, pěkně upravená, plná květin.
Kaplička také krásně nazdobená, za coţ patří
dík všem, kteří se na této přípravě podíleli.
Mši svatou zahájila krojovaná Zdounečanka
oblíbenou písní Ejhle, oltář. Promluva, kterou
měl otec Tomáš, byla velmi zajímavá a hlavně
poučná. Nejprve se dotkl uklizené obce
a připomněl kontrast se situací těch, kdo byli
postiţeni velkou vodou. Následně uvedl dva
dramatické příklady toho, jak si lidstvo ničí
prostředí, ve kterém ţije. Nakonec přesunul
pozornost od ekologie na klima a vztahy ve
společnosti a podivil se nad tím, ţe britská
firma BP zaplatí pokutu za únik ropy do

Mexického zálivu v řádu několika miliard
dolarů, zatímco nikdo nevolá k odpovědnosti
ty, kdo vytrvale vypouštějí mezi lidi jed
nemravnosti a špatných vzorců chování.
Povzbudivá byla následující myšlenka
z evangelia: Jeţíš prý vyrostl v prostředí
s nevalnou pověstí (Nazaret). Také v naší
dnešní situaci tedy můţe být s námi a chránit
nás. Po mši svaté ještě chvíli vyhrávali
muzikanti u kaple a pak se šlo na areál TJ,
kde koncert pokračoval. Velmi pěkné počasí
vydrţelo aţ do konce.
Na naši příští pouť (2011) zveme uţ
teď všechny sousedy, a to i ty, kteří mezi
námi zatím pobývají příliš krátce nebo jen
příleţitostně. Přijďte s námi okusit vřelou
atmosféru
tradiční
bartolomějské
bohosluţby. Zatímco místní mohou dojít
pěšky, lidem ze Zborovic bývá k dispozici
bezplatný autobus. Ten vyjíţdí od Obecního
úřadu a po skončení slavnosti se hned vrací
zpět.
Jarmila Jelínková

poděkování (nejen) obecnímu úřadu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jistě jste si mnozí všimli, ţe na
přelomu srpna a září stály po několik týdnů
hodiny farního kostela a zvony nevyzváněly
ani poledne. Čas od času bylo moţné
pozorovat pracovníky firmy OK PYRUS, jak
shazují z věţe kusy starých trámů, nebo
vytahují nahoru trámy nové. Šlo o první
etapu náročné rekonstrukce střechy kostela,
která – jak jsme uţ dříve informovali – se
nachází v havarijním stavu. Fotografie
poškozeného krovu můţete během dne
zhlédnout na volně přístupné nástěnce, která
visí v předsíni kostela. Mimo jiné se tam také
dovíte, jaký je plánovaný rozpočet a kdo se
podílí na jeho financování.
Asi třetinu nákladů pro letošní rok
hradíme z příspěvku Obecního úřadu ve

Zborovicích. Děkujeme tímto celému
zastupitelstvu za vstřícnost a za pomoc, bez
níţ si nelze podobné akce představit.
Zvláštní uznání vyslovujeme panu starostovi
Kuncovi za několikaletou dobrou spolupráci
při zajišťování potřebné péče o kostel, který
je nejen vysoce hodnotnou kulturní
památkou, ale také místem, kde stále pulzuje
duchovní ţivot naší obce.
Zmiňovaná nástěnka přináší dále
přehled sbírek a finančních darů, které
v letošním roce farnost obdrţela, a to nejen
od místních lidí. Děkujeme všem našim
sponzorům a prosíme podnikatele i ostatní
velkorysé občany o podporu. Ručíme za
hospodárné vyuţití kaţdého daru.
P. Tomáš Klíč

foto ze zdouneckých primic 
_________________________________

hodové nešpory
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hodová mše svatá k památce sv. Bartoloměje, patrona zborovického kostela, se
v naší farnosti slavila v neděli 29. srpna 2010. Poprvé se tento den také konaly nešpory.
Zpívané modlitby večerních chval se účastnili jako vzácní hosté kněţí ze všech obsazených
katolických far v okolí (Zdounky, Střílky, Morkovice, Kroměříţ a také jeden bohoslovec
z Ratají). viz foto vpravo
-red
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kudy vede cesta?
_________________________________________________________________________________________________________________

Váţení spoluobčané,
opět vás zdravím z katolické fary
a přeji vše dobré. Letos v květnu jsem se
s dalšími asi 15 kněţími vypravil na
důleţitou pouť do Francie. Cílem naší
cesty bylo jedno zapadlé městečko, spíš
vesnice, nedaleko Lyonu. Jmenuje se Ars
a je známé široko daleko především díky
osobě svatého faráře Jana Maria Vianneye
(1786-1859).
Tento
–
mnohými
podceňovaný – Boţí muţ dokázal
přetvořit duchovně zpustlou farnost
velikosti našeho Medlova v ohnisko
náboţenského ţivota, které i dnes zůstává
inspirujícím střediskem spirituality. Já se
nechci v ţádném případě srovnávat se
světcem, ale přece jen nemohu a nesmím
nemít laťku vysoko, protoţe to odpovídá
velikosti Boţího daru, který jsem pro vaše
dobro přijal v den kněţského svěcení
(2005).
Je to uţ delší dobu, kdy jsme po
jednom pohřbu seděli s pozůstalými ve
Zborovicích na sokolovně a u stolu se
rozvinula docela pěkná debata o víře.
Kdosi tehdy poznamenal: „Pane faráři,
moc záleţí na tom, jak nám toho Boha
představíte.“ Tak jsem si znovu uvědomil,
jak velkou mám odpovědnost. Buď lidem
svým ţivotem k víře pomohu, nebo jim
uškodím. Neutralita není moţná. Věřte,
ţe se mi při této myšlence chvějí kolena,
protoţe také já jsem jen (chybující)

člověk. Byl mi však svěřen poklad
evangelia a o ten bych se s vámi chtěl
štědře podělit. Vypráví se, ţe kdyţ svatý
farář z Arsu v r. 1818 poprvé cestoval do
svého nového působiště, byla taková
mlha, ţe nemohl najít cestu. Zeptal se
tedy na radu hošíka, který tam pásl své
stádo. Tento chlapec, jmenoval se
Antoine Givre, poutníka doprovodil
a čekal, ţe za svou sluţbu něco dostane.
Jan Maria Vianney mu řekl: „Můj malý
příteli, ty jsi mi ukázal cestu do Arsu, já ti
ukáţu cestu do nebe.“ Toto je vlastní
úkol kaţdého kněze: být sluţebníkem
štěstí druhých, ukazovat jim cestu do
nebe a jít po ní s nimi.
Z tohoto poslání vyplývá také to, ţe
kněz – má-li být spolehlivým ukazatelem
ţivotní cesty – nemůţe mluvit tak, aby jen
šimral lidské uši a přizpůsoboval svou řeč
módním trendům nebo převládajícím
ideologiím. Toho si byli a jsou dobře
vědomi předáci nejrůznějších reţimů
u nás i ve světě, kterým je církev trnem
v oku a rádi by viděli její zánik. Vaţme si,
prosím, početného zástupu našich
českých a moravských kněţí, kteří – ani
přes
obrovský
nátlak
spojený
s pomluvami,
znemoţňováním
jejich
práce, poniţováním, vězněním a různými
dalšími formami pronásledování –
nezradili v těţkých dobách Boţí pravdu.
Zvídavý čtenář se o nich můţe dovědět

více v nové knize Jana Graubnera nazvané
Kněţské osobnosti, kterou je moţné najít
v naší obecní knihovně.
Dovolte mi, abych dal na závěr
slovo Bibli, neboť právě v ní se dočteme
odpovědi na zásadní otázky. «K Jeţíšovi
přistoupil nějaký člověk a zeptal se:
„Mistře, co dobrého mám udělat, abych
dosáhl věčného ţivota?“ On mu řekl:
„…Chceš-li vejít do ţivota, zachovávej
přikázání.“ Zeptal se ho: „Která?“ Jeţíš
odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoloţíš,
nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti
otce i matku a miluj svého bliţního jako
sám sebe» (Evangelium podle Matouše,
kap. 19, verše 16-19). Bude-li ze strany
čtenářů zájem, můţeme se příště
základními
přikázáními
biblického
Desatera zabývat podrobněji.
P. Tomáš Klíč, farář
email: tomas.klic@seznam.cz

povodně 2010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Při tomto nadpisu si moţná
nejeden čtenář povzdechne: „A které
vlastně?“ Ano, je to k nevíře, ale ničivé
povodně letos v naší zemi řádily uţ
několikrát. Obrázky z televize jsou všem
známé: dravý proud vody unášející mosty,
podemílající silnice a zaplavující domy;
bezradní lidé, kteří sami sotva stačili
utéct, natoţ aby zachraňovali něco ze
svého majetku; zásahy hasičů a jiných
sloţek záchranného systému; pokusy
vykrádačů o zneuţití situace; diskuze
o tom, čemu šlo a nešlo zabránit
a v neposlední řadě vlna solidarity
s postiţenými. Ta stále znovu potvrzuje,
ţe to s naším národem ještě není tak zlé.

Humanitární pomoc v krizových situacích
doma i v zahraničí je také součástí
kaţdodenní práce Charity. Jen v letošním
roce
se
Katolická
církev
jejím
prostřednictvím angaţovala do pomoci
potřebným na Haiti, v Mongolsku,
v Polsku, na Slovensku, na Ukrajině,
v Moldavsku a v Pákistánu. V centru
pozornosti naší Charity však jednoznačně
zůstávají potřební lidé v České republice.
V návaznosti na seminář o práci
Charity, který se konal v Kroměříţi za
účasti zástupců farností našeho okresu
v polovině května, jednala farní rada ve
Zborovicích na svém posledním setkání
mimo jiné o tématu Tříkrálové sbírky

(TS). Ta je jiţ řadu let nepostradatelným
zdrojem prostředků pro charitní projekty
a sluţby a zaslouţí si tedy naši podporu.
Členové rady by rádi přiloţili ruku k dílu
a pomohli o letošních Vánocích
zorganizovat TS i v naší obci (dosud
probíhala jen v Medlově). Za tímto
účelem bude třeba vytvořit dostatečný
počet skupin dobrovolníků, aby bylo
reálně moţné obejít s koledou všechny
domy ve Zborovicích. Prosíme farníky,
občany i děti o pochopení a spolupráci.
Předem děkujeme.
Hana Machourková
členka farní rady
/převzato z Farního listu - srpen 2010/

Účelové sbírkové konto Charity 5015003434/5500 (var. symbol 444) stále shromaţďuje finanční dary na pomoc lidem postiţeným
povodněmi v severních Čechách. Více informací včetně toho, kam přesně peníze putují, najdete na webu www.charita.cz.
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po stopách naší mládeže
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Často kolem slyšíme, co zase ta naše mládeţ dělala, kde a jak se chovala, co všechno po ní
zůstalo… Zapomíná se na pozitiva, kterými se mnozí z mladých mohou pyšnit a chlubit, ale nedělají to.
Nedělají ovšem ani to, ţe jen tak někde sedí vyvalení a hledí do prázdna. Právě o těch aktivně činných,
zajímavých lidech věkové skupiny 15+ bude následující rubrika, kterou dnes otevře ţákyně IX. třídy ZŠ
Zborovice Kamila Březinová…
Kamila se narodila 20. dubna 1995 a dá se říct, ţe ač je to k nevíře, odmala ji doslova učaroval kopačák…
Fotbal začala hrát v 8 letech nejprve ve Zborovicích (TJ Pilana) a kdyţ jí bylo 12, přestoupila do 1. FC Slovácko.
K tomuto sportu ji přivedli kamarádi a hlavně její dědeček, který ji doposud podporuje a doprovází na zápasy
a tréninky. Ty musí stihnout celkem třikrát do týdne. Za to vše je
samozřejmě vděčná rodině, bez jejíţ podpory by nemohla takový výčet
aktivit absolvovat. Letos v červenci navíc přestoupila ze starších ţákyň do
juniorek U-19 a koncem prázdnin byla vybrána s dalšími 18-ti hráčkami
z celé ČR k reprezentaci v Bavorsku, kde proběhla dvě přátelská utkání.
Za svůj největší dosavadní úspěch povaţuje start za Českou reprezentaci
U-17 (dívky do 17 let). Kromě kopané nejraději svůj volný čas tráví u koní
a ráda chodí ven se svými kamarády.
Děkuji za informace a fotografie, které nám Kamila poskytla
a zároveň jí přeji úspěšný školní rok s ještě úspěšnější volbou další - nejen
studijní a fotbalové dráhy…
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Příště můţe být na tomto místě pár
slov třeba o Vašem potomkovi,
_____________________________________________________________________________________________________________________________
vnoučeti, kamarádovi… Těšíme se na
Vaše náměty!
-jabNaše obce se pyšní desítkami významných rodáků, kteří ve své době patřily

osmisměrka – osobnosti obcí

knihovna
zborovice
________________________________________________________

Naše knihovna má ke dni
9. září 2010 dohromady 122
zaregistrovaných
čtenářů,
z toho 30 čtenářů do 15 let.
Od
začátku
roku
bylo
zakoupeno 93 nových knih.
K dispozici jsou také dva
soubory VF z Knihovny Kroměříţska. Má-li někdo z občanů
zájem o knihu, kterou naše
knihovna nevlastní, je moţno ji
objednat do dalších VF.
Ţádáme čtenáře, kteří mají
půjčeny
knihy
delší
dobu
o jejich vrácení!
Antonie Gazdová,
Ivana Růţičková
knihovnice

či ještě patří k významným osobnostem různého zaměření…
Najděte 12 příjmení osobností Zborovic a Medlova a přiřaďte je k níţe uvedeným
dalším iniciálům. Po vyškrtání všech výrazů zůstane 6 volných písmen, která – čtena po řádcích –
tvoří tajenku.

ADAMÍK, DUSÍK, HANÍK, KEDRUTEK, KUBA, LINKA,
MRHÁLEK, NOP, ŠAMÁNEK, ŠUBČÍK, TREFIL, ZLÁMAL

/Zborovice/

Arne …… (hud. skladatel, muzikoterapie);
Blahoslav …… (architekt);
Bohuslav …… (hudebník);
František …… (hudebník, varhaník);
František …… (hud. pedagog, New York);
Josef …… (hudební skladatel);
Milan …… (lékař);
Miloš …… (matematik);
Stanislav …… (fotograf);
Vladimír …… (knihovník);
/Medlov/

František …… (filozof);
Hynek …… (houslista, hud. pedagog).
TAJENKA (6 písmen):
Josef ……… (výtvarník a sochař)
Nápověda a správné výsledky na webu obce!
připravil Jiří Jablunka

PIŠTE, FOTOGRAFUJTE, EMAILUJTE...
Své příspěvky včetně fotografií do dalšího
zpravodaje zasílejte elektronickou poštou na:

zpravodaj-zborovice@email.cz
Uzávěrka jarního čísla bude 31. března 2011.
Za Vaši spolupráci předem děkujeme!
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